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RESUMO 

 

 

 

 

Essa pesquisa acadêmica tem como objetivo criar um glossário bilíngue, do inglês-

português, voltado para a causa animal e que seja utilizado por profissionais da tradução de 

obras sobre o sofrimento animal.  

Esse trabalho está dividido em sete capítulos, onde o primeiro faz uma introdução 

sobre a pesquisa feita e suas principais características. O segundo, fala sobre a causa animal. 

Explica o que é o veganismo, abolicionismo animal e também quem são os bem-estaristas. No 

terceiro capítulo pode-se encontrar uma breve introdução à Terminologia e ao Termo. 

Também fala sobre a metodologia utilizada para a montagem do glossário, tendo como base 

as definições descritas no Manual de Terminologia de Pavel e Nolet, além do Curso Básico de 

Terminologia de Lidia Barros e do Estudo de Caso de Robert Yin. 

O capítulo quatro mostra as entrevistas feitas aos tradutores dos três livros 

pesquisados para a confecção desse glossário. Ainda fala sobre o público-alvo e o objetivo 

real deste trabalho terminológico. Finalmente, o quinto capítulo apresenta o glossário bilíngue 

já montado e pronto para ser usado pelos tradutores.  

As conclusões finais e a bibliografia utilizada poderão ser encontradas nos capítulos 

seis e sete respectivamente. 

 

Palavras-chave: Causa animal, terminologia, termo, glossário. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This academic work aims to build a bilingual glossary from English to Portuguese, 

about animal cause. It should be used by professional translators of animal suffering literature. 

This work is divided in seven chapters. The first chapter introduces the present 

research and its main characteristics. The second chapter refers to the animal cause. It 

explains veganism, animal abolitionism and who are the welfarists. In the third chapter, one 

can find a small introduction about Terminology and Term. Moreover, it also talks about the 

metodology used to build the glossary, taking as basis the described definitions in Handbook 

of terminology, by Nolet and Pavel, as well the Curso Básico de Terminologia by Lidia 

Barros and the Case Studies of Robert Yin. 

The fourth chapter shows the interviews with the translators of the three books used 

to build this glossary. Futhermore, chapter four discuss the target audience and the actual 

objective of this terminological work.  At last, the fifth chapter reveals the bilingual glossary, 

ready to be utilized by the translators.    

Final conclusions and annotated bibliography can be found in chapters six and seven 

respectively. 

 

Key-words: Animal cause, terminology, term, glossary. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é a criação de um glossário bilíngue sobre a terminologia 

utilizada em publicações sobre a causa animal. Ele visa apresentar os termos técnicos e 

filosóficos usados em obras literárias sobre este tema que foram traduzidas no Brasil.  

A ideia de criação de um glossário com termos sobre a causa animal surgiu a partir 

da leitura de alguns livros escritos por estudiosos sobre o sofrimento causado aos animais 

pelos humanos. Ativistas, professores de universidades, doutores e todo tipo de estudiosos, 

publicam obras que tentam mostrar à humanidade o que acontece por trás das paredes dos 

matadouros, laboratórios, granjas e outras instituições que de alguma maneira causam 

sofrimento aos animais. É a partir desse pensamento que Jonathan Safran Foer (2009, p.82) 

escreveu em Comer Animais: 

 

 

O que é o sofrimento? A pergunta pressupõe um sujeito que sofre. Todas 

as mudanças sérias relativas à ideia de que os animais sofrem tendem a concordar 

que eles “sentem dor” em algum nível, mas lhes negam o tipo de existência – o 

mundo mental-emocional da “subjetividade” – que tornaria esse sofrimento análogo 

ao nosso. Acho que essa objeção toca num ponto bastante real e vivo para muita 

gente, ou seja, a ideia de que o sofrimento dos animais é simplesmente de outra 

ordem e portanto não é de fato importante (ainda que  lamentável). 

 

 

Existe um grande número de obras desse tipo escritas nos Estados Unidos, mas 

pouquíssimas são traduzidas para o português no Brasil. Sendo o vocabulário utilizado nessas 

obras muito técnico e específico, entende-se que um glossário seria uma forma interessante de 

colaborar com tradutores que não tenham muita familiaridade com a terminologia utilizada. 

Uma cuidadosa revisão de literatura foi feita objetivando-se encontrar um glossário 

bilíngue com termos extraídos de publicações sobre sofrimento e bem-estar animal, mas a 

única obra encontrada foi a Encyclopedia of animal rights and animal welfare escrita por 

Marc Bekoff (1998). Embora essa obra seja uma excelente ferramenta de pesquisa para 

aqueles que estão escrevendo ou traduzindo um livro voltado para esse assunto ela não é uma 

enciclopédia bilíngue. 

Decidiu-se então que o glossário seria montado com termos extraídos de livros que 

tratassem dos seguintes assuntos: abolição, abate, bem-estar e criação. O livro de Foer 

intitulado Eating Animals (2009) serviu de base para a maioria dos termos sobre abate e 
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criação de animais para a alimentação humana, enquanto que os termos sobre abolição do uso 

de animais foram retirados do livro de Peter Singer, Animal Liberation (2001). Para os termos 

sobre o bem-estar e a criação dos animais, usou-se a obra da Dra. Temple Grandin, Animals 

make us human – Creating the Best Life for Animals (2009). 

Este trabalho está dividido em sete capítulos. Após a introdução apresentada no 

capítulo um, o capítulo dois apresenta uma pequena explanação sobre a causa animal e suas 

vertentes, assim como quem são os principais estudiosos e defensores dos animais. Além 

disso, ele trás uma explicação sobre o que são vegetarianos, veganos, abolicionistas e ativistas 

e também algumas formas de uso dos animais pelo homem. O capítulo três apresenta uma 

breve introdução sobre Termo e sua importância para a Terminologia, além das teorias 

utilizadas para o processo de criação do glossário. Também descreve como foi utilizado o 

estudo de caso como metodologia para a pesquisa. O capítulo quatro desta monografia 

apresentará as técnicas utilizadas para uma entrevista com três tradutores que atuam na área 

bem estar animal. A entrevista terá seis perguntas relacionadas ao processo de busca pelos 

termos escolhidos para as traduções dos três livros mais conhecidos do público vegetariano, 

vegano e abolicionista.  

O capítulo cinco mostra o glossário com cinco campos: o primeiro contém o termo 

extraído em inglês, o segundo campo contém a equivalência em português, o terceiro campo 

conta com o nome do livro ao qual foi extraído o termo. Depois existe um quarto campo com 

a definição e o último campo mostra a fonte da definição. O último capítulo trata da conclusão 

desse trabalho e faz uma recapitulação do que foi feito durante todo o processo da elaboração 

do glossário em questão. 
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2. CAUSA ANIMAL 

Este capítulo apresenta uma breve introdução sobre a causa animal, quem escreve 

sobre esse assunto e também as diferenças entre os grupos alimentares. Achou-se necessário 

colocar essa questão em primeiro lugar, pois o tema serviu de inspiração para este trabalho 

acadêmico.  

2.1 - Quem escreve sobre os animais 

 

Para começar, apresentam-se os restritos grupos dedicados à proteção e ao direito 

animal e suas denominações.  

2.1.1 - Bem-Estaristas 

 

O grupo dos bem-estaristas é conhecido por aceitar o uso humano dos animais 

contanto que sejam tratados de forma humanitária e que não sofram sem necessidade. Visam à 

regulamentação do tratamento animal (Naconecy, 2009).  

Este trabalho extraiu alguns termos para o glossário do livro de Peter Singer, 

Libertação Animal de 1975. Apesar do nome da obra, o autor pode ser considerado bem-

estarista. Em uma entrevista concedida à revista Veja em 2007, Singer afirma que as pessoas 

não precisam ser vegetarianas para serem éticas. Sugere que a população evite comer carne de 

animais criados de forma tradicional e sim, de animais provenientes das chamadas fazendas 

orgânicas. 

2.1.2 - Abolicionistas 

 

Naconecy (2009) afirma que o Abolicionismo Animal sustenta que nosso uso de 

animais é moralmente injustificado e que os abolicionistas acham que esse uso é indevido e 

deve ser abolido. São considerados pelo público geral como radicais, pois o objetivo desse 

grupo é fazer com que os animais deixem de ser vistos como objeto ou propriedade dos 

humanos. Um dos mais importantes escritores abolicionistas chama-se Gary Francione, 

professor de Direito e Filosofia da Rutgers School of Law-Newark, Estados Unidos. Ele 

afirma:  

 

 

Especismo é errado porque, assim como racismo, sexismo e homofobia, 

exclui seres sencientes da plena participação na comunidade moral com 
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base em características irrelevantes. Raça, sexo, orientação sexual e 

espécie é irrelevante para a capacidade de ser prejudicado. Mas a rejeição 

do especismo nesse grupo implica a rejeição da discriminação baseada em 

raça, sexo e orientação sexual. 

 

 

2.1.3 - Veganos 

 

No Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas para Adultos, o médico Eric Slywitch, 

nutrólogo especializado em dietas vegetarianas, especifica o vegano como “o indivíduo 

vegetariano estrito que recusa o uso de componentes animais não alimentícios, como 

vestimentas de couro, lã e seda, assim como produtos testados em animais” (2012, p.7).  

2.1.4 - Vegetarianos 

 

É chamado de vegetariano o indivíduo que não se alimenta de carne de animais de 

espécie alguma. Segundo Slywitch existem vários tipos de vegetarianismo. São eles: 

vegetariano estrito, ovolactovegetariano, lactovegetariano, ovovegetariano e vegano (2012). 

2.2 - O Sofrimento causado aos animais pelo homem na indústria alimentícia 

 

Um dos principais conselhos de nutrição do país, o CRN-3 (Conselho Regional de 

Nutricionistas), publicou no dia 20 de janeiro de 2012, que o ser-humano é um animal 

onívoro e que pode consumir alimentos de origem animal ou vegetal. Afirma também que é 

possível atingir o equilíbrio nutricional através de todas as dietas vegetarianas. 

Nos dias atuais, o ser-humano se alimenta de vegetais e todos os tipos de carne. 

Carne de boi, de frango, peixes, cordeiros, coelhos e muitos outros. Muita discussão é gerada 

para saber se o ser humano deve ou não ingerir carne de animais não-humanos, se faz bem 

para a saúde ou se é possível sobreviver somente de legumes e vegetais. 

Outra questão que também é muito importante ressaltar é como esses animais são 

abatidos. Muitas perguntas podem ser levantadas sobre esse assunto. Os animais sentem dor? 

Eles sofrem? Sabem que vão morrer? Como são criados e armazenados e por onde passam 

antes de chegarem as nossas mesas?  

Para essas e outras perguntas, há pouca literatura traduzida disponível no Brasil. 

Uma ótima referência é o livro de Jonathan Safran Foer intitulado Comer Animais e traduzido 

por Adriana Lisboa. Esse livro relata de forma explícita e detalhada todos os horrores 
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cometidos por seres humanos dentro dos matadouros dos Estados Unidos. Na página 229, é 

mencionado o seguinte:  

 

 
(...) os cientistas identificaram um conjunto diferente de reações hormonais ao 

estresse do manejo, do transporte e do abate em si. Se a sala de abate estiver 

funcionando em condições ideais, o “estresse” inicial do manejo, conforme indicado 

pelos níveis hormonais, pode, na verdade, ser maior do que o transporte ou do que o 

abate. 

 

 

Com base nessa afirmação pode-se concluir que não só o abate traz sofrimentos para 

os animais, mas também o manejo, transporte e a criação. Sabe-se que os frangos de corte são 

mantidos em um galpão com um espaço reservado para cada ave adulta equivalente a uma 

folha de papel A4 (FOER, 2009, p. 133). Em Comer Animais podemos encontrar nas páginas 

133 a 139 todo o processo de engorda e abate dos frangos de corte. As aves são drogadas para 

crescerem rápido e engordarem. Muitas têm o bico cortado para que sejam evitadas as brigas 

que acabam descartando um número grande de aves. Algumas apresentam deformidades, 

vértebras quebradas, infecção nos olhos e doenças de todo tipo. Após um tempo dentro de 

uma granja, os frangos são colocados em engradados para efetuar o transporte e durante esse 

processo seus ossos são partidos (FOER, 2009, p. 134). 

2.3 - O Sofrimento causado aos animais pelo homem na indústria de 

cosméticos 

 

Muitas pessoas não sabem que a maioria de seus produtos pessoais são testados em 

animais antes de serem vendidos ao consumidor. Segundo a PETA (People for the Ethical 

Treatment for Animals), empresas que fabricam produtos como perfume, aparelhos de 

barbear, cremes para o corpo, desodorantes e muitos outros, têm permissão, mas não 

obrigação, para fazer esses testes.  

Milhões de coelhos, ratos, macacos e cães da raça beagle são mutilados, cegados e 

envenenados todos os anos pela indústria da beleza. PETA afirma que algumas empresas já 

aboliram esses tipos de testes e passaram a fazer experimentos com computadores que 

simulam os órgãos vitais. Também desenvolveram pele humana artificial e olhos que imitam 

propriedades naturais do corpo humano. Esses desenvolvimentos científicos provaram serem 

mais baratos, precisos e rápidos que os testes feitos em bichos. Empresas que fizeram essa 

escolha adotaram o selo “Cruelty Free”, e mostram em suas embalagens o selo ou a 

notificação de que o seu produto não foi testado em animais (PETA). 
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Mas, para muitos veganos e ativistas, não basta que a indústria dos cosméticos deixe 

de testar produtos nos animais, mas que elas também deixem de usar produtos retirados de 

animais. A maioria dos produtos contém ingredientes de origem animal. Como por exemplo, 

podemos citar a Alantoína que é um ácido úrico derivado de vacas e outros mamíferos e 

muito usado para cremes e loções. Outro exemplo é o óleo Musk usado para perfumes, que é 

uma secreção obtida dolorosamente dos castores e das genitais das lontras (PETA).  

Para PETA, que possui em seu site uma lista completa de ingredientes de origem 

animal, placentas de fêmeas abatidas são usadas em máscaras para o rosto e o óleo derivado 

de esperma de baleias ou golfinhos, são usados em muitos shampoos. Afirma ainda, que todos 

esses compostos podem e devem ser substituídos facilmente por ingredientes vegetais. 

Segundo eles, óleos como o de oliva, gérmen de trigo, o de arroz e a maioria das plantas e 

ervas, podem ser excelentes substitutos para os produtos de origem animal. Além de serem 

menos alergênicos e causarem menos danos à saúde e à natureza.  

2.4 - Outros usos dos animais pelos humanos 

  

Animais de companhia, guerra, transporte, esporte, circos e zoológicos. Essas são 

algumas modalidades que podem utilizar animais de forma abusiva. Alguns ativistas adeptos 

do bem-estar animal defendem que os animais podem ser utilizados desde que estejam sendo 

bem tratados, alimentados e que tenham um aposento digno. Já os abolicionistas, que são 

contra qualquer tipo de utilização dos bichinhos, atestam que pode haver sofrimento em 

qualquer tipo de aprisionamento de animais (Francione, 2009).  

2.5 - Qual o direito dos animais? 

 

O que muitos não sabem, é que todos os animais da face da Terra possuem direitos. 

Pode-se verificar essas leis na Declaração Universal dos Direitos dos Animais proclamada 

pela UNESCO, em uma sessão realizada em Bruxelas na Bélgica, no dia 27 de janeiro de 

1978. 

No Brasil, a denúncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 

9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais). 
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3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E A METODOLOGIA 

3.1 - Introdução do capítulo 

 

 Este capítulo mostra a metodologia adotada como estudo de caso e o processo 

percorrido para que a pesquisa fosse executada. É importante ressaltar que, de início, se achou 

viável fazer um estudo sobre levantamento de dados adquiridos para esse glossário. Esse 

pensamento não estava totalmente equivocado porque o trabalho possui entrevistas com três 

tradutores. Mas, foi descoberto que essa não seria a melhor maneira de transcorrer esta 

pesquisa. Foi necessário um tipo de estudo mais abrangente e que incluísse também as 

variedades de fontes utilizadas. Entende-se que uma pesquisa baseada em estudo de caso é 

capaz de utilizar entrevistas como fontes de estudos também. Robert Yin afirma que as 

entrevistas são umas das fontes mais importantes de estudo de caso (2003, p. 89) e que esse 

tipo de estudo complementa os pontos fortes e as limitações dos outros tipos de pesquisa 

(2010, p. 23).  Esse assunto será visto mais detalhadamente em outro tópico. 

 Para dar início a este capítulo, será apresentada uma breve explanação sobre a base 

deste trabalho que é a Terminologia. Em seguida, será mostrado como o conceito de 

terminologia foi utilizado para a montagem do glossário bilíngue. 

3.2 - Conceito de terminologia 

 

Para começar o glossário bilíngue voltado à causa animal, é necessário entender 

como funciona a ciência terminológica e seus conceitos, e ainda conhecer os grandes 

pesquisadores dessa área.  

A pesquisa terminológica é essencial para a produção de um glossário, porque 

existem regras e normas que devem ser seguidas pelo terminólogo. Segundo Pavel e Nolet, no 

Manual de Terminologia (2002, p.131) o terminológo é “Profissional de língua, especializado 

em terminologia”. Ele deve, como primeiro passo, familiarizar-se com o objeto de estudo e 

depois determinar qual o objetivo da obra e de seu público-alvo (BARROS, 2004, p.199). 

Esses passos são importantes porque:  

 

 
A sistematização dos conhecimentos de um campo temático se deriva da análise 

terminológica, isto é, da análise de textos da língua de especialidade, para que se 
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compreendam e descrevam os conceitos designados pelas unidades terminológicas. 

(Pavel e Nolet, 2003, p.15).  

 

 

Esses conhecimentos que foram adquiridos em “uma dada área temática se 

estruturam em terminologia (...)” (PAVEL E NOLET, 2002, p.15).  

Mas, antes de se abordar a Terminologia e seus conceitos, deve-se explicar sobre a 

unidade padrão da terminologia, o Termo (BARROS, 2004, p.39). Rosane Fernandez afirma 

que “termo é a unidade com a qual o terminológo trabalha” (FERNANDEZ, 2011, p.47). 

Pode-se dizer que o termo é a transformação de uma palavra para tornar-se parte de texto 

específico. Quando a palavra possui um significado definido e for usada por um determinado 

texto específico ou técnico, ela se transforma em um termo. Para entender melhor o que é um 

termo, vale mencionar Lidia Barros que diz em seu livro Curso Básico de Terminologia 

(2004, p.28): “palavras que designam conceitos específicos de domínios especializados como 

a medicina, a arte marítima, o comércio”. Dessa forma, “os termos são palavras técnicas e, 

portanto, é uma unidade lexical com um conteúdo específico dentro de um domínio 

específico”. (FERNANDEZ, 2011, p.47). Para a definição de Unidade Lexical pode-se citar 

Adelstein e Cabré (2002, p.1): 

 

 
Partimos da hipótese de que a unidade lexical não é intrinsicamente nem palavra 

nem termo, mas uma forma lexical associada a toda informação relativa aos 

diferentes módulos da gramática na qual ela ocorre (Cabré, 1999d, 2000). Em 

função da situação comunicacional na qual ela é usada, a unidade lexical ativa ou 

não um valor especializado. Esses valores mantêm uma relação polissêmica entre si. 

 

 

Encontra-se no glossário do Manual de Terminologia de Pavel e Nolet (2002, p.131) 

a definição para termo que diz, “Palavra (termo simples), grupo de palavras (termo 

composto), sintagma, símbolo ou fórmula que designam um conceito de uma área específica”. 

Portanto, a “Terminologia é o estudo dos termos” (BAKER, 2001, p.259). Ainda 

pode-se encontrar no Curso Básico de Terminologia (2004, p.34) de Lidia Barros:  

 

 
Os estudos terminológicos fornecem as bases teóricas e metodológicas para 

inúmeras pesquisas, tendo aplicações no ensino das línguas (materna e estrangeira), 

na tradução, na elaboração de obras terminográficas (dicionários especializados), no 

ensino de disciplinas técnicas e científicas, na documentação, no jornalismo 

científico, nas ciências sociais, na transferência do saber técnico e científico, na 

produção industrial e nas políticas linguísticas. 
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 Segundo Pavel e Nolet (2002, p.xvii), “a terminologia faz parte da linguística aplicada, 

que compreende o trabalho em lexicografia especializada, tradução, redação e ensino de 

línguas”. As autoras também afirmam que “essas quatro aplicações profissionais da 

linguística estão estreitamente relacionadas [à] tradução especializada, [que] requer o domínio 

de terminologias especializadas bilíngues ou multilíngues”. 

 Pensando nesses conceitos sobre Terminologia e termos, esse trabalho de pesquisa 

parte em busca de uma perspectiva terminológica para a captação de termos que integram 

publicações na área da causa animal para a formação de um glossário. 

 Para Pavel e Nolet (2002, p. 122), glossário é: 

 

 
1. Repertório de termos, normalmente de uma área do conhecimento, 

apresentados em ordem sistemática ou em ordem alfabética, acompanhados de 

informação gramatical, definição, com ou sem contexto. 2. Lista de palavras de uma 

obra pouco conhecidas ou desusadas, apresentadas com sua definição. 

 

 

 Com base nessa informação retirada do Manual de terminologia canadense de Pavel e 

Nolet (2002), foi criado o glossário em ordem alfabética apesar de a ordem sistemática ser 

mais usada nas obras terminológicas, pois garante uma coerência maior e homogeneidade na 

descrição dos conceitos (Barros, 2003). Foi verificado, ainda assim, que seria de grande 

utilidade para o profissional de tradução, encontrar no glossário os termos captados em inglês 

se organizados alfabeticamente. Concluiu-se então, que essa seria a melhor ordenação para 

ajudar e facilitar o trabalho do usuário.  

3.2.1 - Métodos utilizados na montagem do glossário 

 

Para criar um glossário bilíngue voltado para a causa animal, foi necessário o estudo 

minucioso dos termos apresentados nos três livros publicados no Brasil e mencionados 

anteriormente no capítulo 1 desta pesquisa. 

Deu-se início a extração dos termos, primeiramente em Inglês e em seguida o seu 

equivalente na língua portuguesa. A captação dos termos equivalente em português se deu 

através da procura de cada termo técnico, página a página, nos livros traduzidos, ou seja, 

escritos em Português. 

A montagem do glossário ocorreu com a digitação do termo em inglês primeiro para 

seu equivalente em português pensando nas futuras publicações que serão ainda lançadas no 
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Brasil por profissionais nativos da língua inglesa, como Singer e Foer. Dessa forma, será mais 

rápida a pesquisa de um determinado termo em Inglês para sua tradução na língua portuguesa.  

Foi utilizada a forma alfabética para organização dos termos no glossário porque 

segundo descreve Almeida em A Teoria Comunicativa da Terminologia e a sua Prática (2006, 

p.96): 

 

 
A ordem sistemática é aquela em que os verbetes são apresentados obedecendo à 

organização do mapa conceitual, ou seja, os verbetes são agrupados segundo o 

campo nocional a que pertencem, por exemplo, todos os verbetes relacionados à 

matéria-prima, depois todos aqueles relativos a processos de fabricação, e assim 

sucessivamente. 

 

 

Notou-se que a ordem sistemática não se enquadra no nosso modelo por que não 

facilita ao consulente a busca rápida entre os termos que está procurando. 

Para o penúltimo campo, foi utilizada uma coluna chamada Definição que serve para 

expressar a significação do termo extraído. Pavel e Nolet (2002, p. 24) afirmam que “A 

definição terminológica é um enunciado sucinto que expõe de forma clara o significado de um 

conceito especializado”. As autoras completam essa afirmação, ainda na mesma página, 

dizendo que existem dois tipos de características de definição: as características intrínsecas e 

as características extrínsecas. As primeiras são formadas pelas características como a 

natureza, o material ou o tema tratado; e as segundas são características como a função ou o 

modo de operação, destino, origem e referente. 

Esta pesquisa utilizará os dois tipos de características em suas definições dos termos. 

Veja o exemplo a seguir:  

 

broiler chickens frangos de corte 

Macho ou fêmea híbrido duplo (natureza) 

resultante do cruzamento de galinhas de 

corte (matrizes) (origem) destinado à 

produção de carne (destino) com alto 

desempenho e abatido em idade 

jovem.(modo) 

 

Uma vez decidido utilizar uma coluna para as definições dos termos, percebeu-se 

que, muitas vezes não foi possível encontrar nas fontes pesquisadas uma definição feita em 
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português e por esse motivo, foi traduzido fielmente para o português as definições proposta 

nos dicionários, livros, blogs e em muitas outras fontes. Exemplo: 

 

 
Termo Extraído 

Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte 

1 

ADA - 

American 

Dietetic 

Association 

Associação 

Dietética 

Americana 

Eating 

Animals 

O objetivo é prevenir 

e curar o diabetes e 

melhorar a vida de 

todas as pessoas 

afetadas pelo 

diabetes. 

ADA: 

http://www.diabetes.org/ 

2 agribusiness agronegócio 
Eating 

Animals 

A(s) atividade(s) da 

cadeia de produção 

rural e de 

comercialização de 

seus produtos e 

serviços. 

Dicionário Aurélio 

 

Para finalizar, foi especificado o último campo como Fonte, para que se possa 

validar, desse jeito, a definição do termo extraído. Nesse campo Fonte, foram colocados os 

nomes dos autores das publicações onde foram achadas essas significações terminológicas, 

assim como o endereço eletrônico da publicação ou o nome do trabalho acadêmico quando o 

caso. Veja no exemplo abaixo: 

 

Termo 

Extraído 

Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte 

 

 

 

 

 

 

gas 

stunning 

atordoamento 

por gás (aves) 

Animals make 

us human 

A insensibilização com CO2 causa 

uma saturação dos tecidos com o 

dióxido de carbono,  

acompanhada de uma depressão 

das funções celulares, que reduz a 

irritabilidade das células  

nervosas e bloqueia parcialmente 

a capacidade de transmitir 

estímulos. Durante a exposição ao  

gás as aves passam pelas fases de 

analgesia, excitação e anestesia. 

Bem-estar animal 

como valor agregado 

aos produtos avícolas: 

Insensibilização em 

atmosfera controlada 

- Fernanda 

Kepczynski, Marcos 

Franke Pinto, Diego 

Antonio Bitencourt 
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3.3 – O Estudo do caso 

 

 A metodologia científica utilizada teve como considerações básicas algumas técnicas 

descritas no livro Estudo de Caso: Planejamento e Método de Robert Yin (2010).  

 Como mencionado anteriormente, descobriu-se que a técnica de desenvolvimento 

desta pesquisa se adequaria ao Estudo de Caso e não ao tipo Levantamento de Dados. 

Chegou-se a essa conclusão através dos motivos a seguir. 

 Segundo Yin, o método de pesquisa de levantamento (survey) exige que sejam feitas 

as perguntas: quem, o quê, onde, quantos e quanto, demonstrando que esse método é 

vantajoso quando “a meta da pesquisa é descrever a incidência ou a prevalência de um 

fenômeno ou quando é para prever determinados resultados” (2010, p. 30). O autor cita como 

exemplo a investigação de atitudes políticas ou da disseminação da Aids. 

 Robert Yin menciona que, em geral, o método de estudo de caso é pertinente quando a 

pesquisa endereça uma pergunta descritiva (o que aconteceu?) ou exploratórios (como ou por 

que algo acontece?), quando o pesquisador não tem muito controle sob os eventos e quando o 

foco é um fenômeno em algum contexto da vida real (2003, p.1). Para Yin, como estratégia de 

pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações que contribuem para nosso saber 

individual, de grupo, organizacional, social, político e a um fenômeno relacionado.  

Resumindo, o método de estudo de caso permite que o investigador retenha as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real, como ciclos de 

vida individuais, organizacionais e processos administrativos, mudanças de 

vizinhança, relações internacionais e a maturação das indústrias. (Yin, 2003, p. 2, 

tradução livre) 

 Todas essas situações mostram a necessidade do estudo de caso que deseja entender 

um fenômeno social complexo (Yin, 2003) e é por esse motivo que foi utilizado como técnica 

metodológica o estudo de caso descrito por Robert Yin.  

   

3.3.1 – Os Componentes do projeto de pesquisa 

  

 Foram utilizados quatro componentes de um projeto de pesquisa proposto por Yin 

(2010, p.49). O primeiro trata-se das questões do estudo, que aqui é designado pela dúvida da 

possibilidade de se fazer um glossário bilíngue voltado para a causa animal.  
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 O segundo componente trata da proposição do estudo, que neste trabalho, é a intenção 

de montar um glossário com termos extraídos de três publicações sobre a causa animal. Outra 

proposição clara é provar que existem termos específicos, filosóficos e técnicos dirigidos para 

esse tema. 

 Encontrar a unidade de análise foi outro componente importante para esta pesquisa, 

pois se entende que a terminologia utilizada seja essa unidade. Yin afirma que “os estudos de 

caso têm sido realizados sobre decisões, programas, processo de implementação e mudança 

organizacional” (2010, p.51). Pode-se dizer que nos últimos anos uma linguagem especial 

vem sendo implementada pelas organizações de proteção animal. Esse fenômeno pode 

destacar uma terminologia específica a qual utilizamos como unidade de análise para este 

projeto de pesquisa. 

 O quarto componente é a vinculação dos dados às proposições e que se deu 

principalmente através do uso de dados quantitativos. Os dados quantitativos podem cobrir o 

comportamento ou os eventos que seu estudo está tentando explicar – tipicamente, os 

“resultados” em estudo de caso avaliador (YIN, 2010, p. 161, grifo do autor). Yin cita como 

exemplo um estudo sobre uma escola, uma organização ou uma prática médica. Ele diz que 

podem ser considerados como unidades integradas os estudantes (para a escola), os 

empregados (para a organização) e os pacientes (para a prática médica). Para ele os resultados 

do estudo seriam a realização do estudante, os salários dos empregados e o curso de uma 

doença (YIN, 2010, p.161). Portanto, baseado nessa teoria, pode-se dizer que para esta 

pesquisa, entende-se como resultado do estudo o glossário bilíngue montado e como unidade 

integrada os seus 153 termos extraídos.  

 

3.3.2 – A coleta das evidências 

 

 Robert Yin afirma “que a evidência do estudo de caso pode vir de seis fontes: 

documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos” (2010, p.126). 

 Neste tópico, serão lembrados os materiais e a técnica utilizada para a coleta dos 

termos para a confecção do glossário aqui apresentado. Começando com o item 

Documentação, pode-se dizer que a informação documental é relevante para todos os tópicos 

de estudo de caso (YIN, 2010, p.128). São eles: cartas, correspondência eletrônica, recortes de 
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notícias, artigos, etc. “Esses e outros tipos de documentos estão cada vez mais disponíveis por 

meio de buscas na internet” (YIN, 2010, p. 128). Vale ressaltar, que foram pesquisadas 

informações para preencher o campo Definição do glossário, vários sites de organizações 

filantrópicas, governamentais e até mesmo blogs de pesquisadores renomados.  

 O segundo item utilizado para as coletas das evidências foi o registro em arquivos e 

que pode ser aqui representado através de arquivos de uso público. Um exemplo que deve ser 

citado é o site da Embrapa que disponibiliza um pequeno glossário monolíngue e que foi 

muito útil para a validação de algumas definições. 

 Para os itens de observação direta e observação participante, fica difícil a explicação 

da utilização desses métodos sem a descrição pessoal de algumas experiências do 

pesquisador. Para Yin, as observações podem variar das atividades de coleta de dados formais 

à informais. E isto pode envolver a observação de reuniões, atividades de rua, trabalho em 

fábricas e outros. (2010, p. 136). Na observação participante, “você pode assumir vários 

papéis na situação de estudo de caso e participar realmente nos eventos sendo estudados” 

(2010, p. 138). Como este trabalho de pesquisa aborda dois tipos de assuntos, o primeiro a 

causa animal e o segundo, a tradução sobre esse tema, a autora desta pesquisa escolheu não 

adicionar fotos e fatos pessoais a este trabalho porque achou que esse tipo de observação não 

é relevante para a coleta de evidências neste caso. 

 Os artefatos físicos são representados pelos três livros pesquisados para esta pesquisa. 

São eles: Comer Animais, Libertação Animal e O Bem-Estar dos Animais. Para Yin, “uma 

fonte final de evidência é o artefato físico ou cultural – um dispositivo tecnológico, uma 

ferramenta ou instrumento, uma obra de arte, ou alguma outra evidência física” (2010, p. 

140). Pode-se encontrar na internet uma infinidade de fotos e vídeos de animais sofrendo pelo 

abuso do uso do homem, mas como a finalidade desta monografia é montar um glossário 

bilíngue, recomenda-se utilizar como artefato físico as publicações que foram utilizadas para a 

extração dos termos. As obras mencionadas provam que existem termos específicos, técnicos 

e filosóficos voltados para a causa animal. 

 E para fechar esse capítulo, será comentado o último item e também um dos mais 

importantes, as Entrevistas. Yin afirma que uma das fontes mais importantes para o estudo de 

caso é a entrevista (2010, p.133). O autor diz que as entrevistas de estudo de caso exigem que 

se opere em dois níveis simultaneamente: satisfazendo as necessidades da linha de 

investigação enquanto, apresenta questões amigáveis e não ameaçadoras nas entrevistas 

abertas. (2010, p. 133). Ele cita a entrevista de profundidade que é o tipo de entrevista de 

estudo de caso que pergunta aos respondentes-chave sobre os fatos de um assunto, e suas 
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opiniões sobre os eventos. Yin diz que “pode até pedir ao entrevistado que proponha seus 

próprios insights sobre determinadas ocorrências e usar essas proposições como base para 

futura investigação”. Completa dizendo que os informantes-chave são fundamentais para o 

sucesso de um estudo de caso, pois podem sugerir outras pessoas para serem entrevistadas 

(2010, p.133). No capítulo 4 desta monografia, será mostrado que o informante-chave dessa 

entrevista foi a tradutora Adriana Lisboa.  

 Yin afirma: 

Em geral, as entrevistas são uma fonte essencial de evidência do estudo do caso 

porque a maioria delas é sobre assuntos humanos ou eventos comportamentais. Os 

entrevistados bem-informados podem proporcionar insights importantes sobre esses 

assuntos ou eventos. Eles também podem fornecer atalhos para a história prévia 

dessas situações, ajudando-o a identificar outras fontes relevantes de evidência 

(2010, p. 135). 

 

 Com base nessas informações sobre as entrevistas do estudo de caso, foram criadas as 

perguntas que serão mostradas no capítulo a seguir. 
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4. ENTREVISTAS 

4.1 – Os tradutores dos principais livros – O verdadeiro público-alvo 

 

 Para que esse glossário começasse a ser montado, sentiu-se a necessidade de saber 

quais termos seriam realmente importantes na sua composição.  

 Primeiro foi necessário estabelecer qual seria o público-alvo. Sabendo que um trabalho 

terminológico voltado para a causa animal deve fazer uma cobertura geral e irrestrita dos mais 

variados assuntos abordados nas publicações já encontradas, decidiu-se que o principal 

usuário deste trabalho deveria ser o tradutor. Além disso, não importaria se o profissional de 

tradução a consultar este glossário, deveria ser ativista, onívoro ou vegetariano, mas que 

tivesse em suas mãos uma publicação originariamente em língua inglesa e que devesse 

traduzi-la para o português. 

 Assim sendo, os termos capturados foram retirados de obras literárias de autores bem-

estaristas e abolicionistas, assim como as fontes das definições.  

 Pensando neste princípio do público-alvo a ser atingido, foram convidados cinco 

tradutores para participar de uma entrevista simples. Apesar de simples e com seis perguntas 

apenas, essa entrevista contém questões importantes para a elaboração de um glossário sobre 

a causa animal. 

 Os tradutores procurados para responder às perguntas da entrevista foram: Adriana 

Lisboa, que foi a tradutora de Comer Animais; Ângela Lobo, que traduziu O Bem-Estar dos 

Animais; Marly Winckler, que traduziu Libertação Animal. A tradutora Regina Rheda de 

Jaulas Vazias (TOM REGAN, Ed. Lugano, 2006, 294 pp.) e Ricardo Doninelli-Mendes, 

editor de Jaulas Vazias e Libertação Animal. 

 Dos cinco tradutores procurados, todos aceitaram participar da pesquisa, mas somente 

dois realmente responderam todas as perguntas. A tradutora Ângela Lobo decidiu responder 

através de e-mail e preferiu não seguir as perguntas propostas na entrevista. Deste modo, 

decidiu-se que todas as respostas obtidas seriam incluídas no trabalho, totalizando três 

entrevistas respondidas.  

 Esses tradutores foram escolhidos por causa dos autores dos livros por eles traduzidos. 

Apesar de serem traduções muito importantes para o estudo do sofrimento e o bem-estar 

animal, esses livros se tornaram referências na comunidade de defesa dos direitos dos 

animais. É importante ressaltar que não se conhecia os tradutores de imediato, mas sim os 
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livros. Após um primeiro contato da autora desta pesquisa com cada um desses tradutores é 

que se foi tomando conhecimento de quem eles realmente eram e de seus trabalhos. Marly 

Winckler é presidente da SVB - Sociedade Vegetariana Brasileira e da IVU - International 

Vegetarian Union. Adriana Lisboa é uma renomada escritora de obras de ficção e que foram 

traduzidas no mundo todo. Ganhadora do Prêmio José Saramago, também traduziu para o 

português autores como Robert Louis Stevenson, Cormac McCarthy, Marilynne Robinson, 

Jonathan Safran Foer e Maurice Blanchot. Em sua entrevista a essa pesquisa, se confessa 

vegana e militante dos direitos dos animais. Ângela Lobo de Andrade é psicanalista e 

tradutora de autores como Nelson Mandela, Judith Orloff entre outros.  

 

4.2 – O contato com os tradutores  

 

O primeiro tradutor a ser procurado foi Adriana Lisboa (informante-chave), através do 

seu website. A mensagem enviada a ela foi escrita de forma direta, com uma breve 

apresentação e explicava a intenção daquele contato. Sua resposta a esse contato foi imediata 

e muito amistosa. Trazia a informação de que ela desejava participar da pesquisa e que 

poderia fornecer outros contatos (e-mail, 28/04/2011). Foi através de Adriana Lisboa que os 

contatos de Regina Rheda, Marly Winckler e Ricardo Doninelli-Mendes foram adquiridos. O 

contato com esses três profissionais se deu da mesma maneira e sem distinção. Foi escrita 

uma mensagem com a apresentação pessoal e a explicação sobre o trabalho. Em seguida, eles 

responderam aceitando participar da pesquisa (e-mails, 21/07/11, 21/07/2011 e 25/07/2011). 

A única tradutora a fazer exigência foi Regina Rheda que enviou uma lista de textos 

eletrônicos que deveriam ser lidos pelo pesquisador antes do envio da entrevista (e-mail, 

21/07/2011).  

O contato com Ângela Lobo foi feito de forma diferente, pois não foi possível 

encontrar seu endereço de e-mail através de sites de busca. Só depois de encontrá-la em uma 

rede social é que mensagens informais começaram a ser trocadas, até que ela fornecesse seu 

e-mail particular.  

Todos os tradutores procurados foram muito educados e generosos em aceitar 

participar da pesquisa, e foi de comum acordo que eles iriam aguardar até que a entrevista 

fosse enviada por e-mail. 

No entanto, esta entrevista não segue os padrões de uma entrevista comum e que é 

conhecida como face a face. Na verdade, segundo uma citação de Maria Alice Antunes ao 
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trabalho de Mann & Stewart (2000, p.64), uma entrevista por e-mail é oriunda das entrevistas 

tradicionais (ANTUNES, 2007, p. 54). A seguir, serão mostradas as principais características 

desse tipo de entrevista. 

 

4.3 – Entrevistas tradicionais X Entrevistas por e-mail 

 

Para Kvale & Brinkmann, 

 

A entrevista acadêmica é baseada na conversação da vida diária e é uma conversa 

profissional; é uma entre-vista, onde o conhecimento é construído na inter-ação 

entre o entrevistador e o entrevistado. Uma entrevista é literalmente uma entre 

vistas; um inter-câmbio de visões entre duas pessoas conversando sobre um tema de 

interesse mútuo (KVALE & BRINKMANN, 2009, p. 2, tradução livre). 

 

Como principais características de uma entrevista tradicional ou face a face, 

encontram-se passos a serem tomados pelo entrevistador que deverá obter do entrevistado as 

respostas desejadas. São elas: O entrevistador é quem coordena a conversa, faz o contato 

inicial, marca a data do evento e o local, estipula as regras e faz as perguntas ao entrevistado 

(GUBRIUM & HOLTEIN, 2001, p.3). Para Kvale & Brinkmann, “diferentes formas de 

entrevistas, servem a diferentes propósitos”. Eles afirmam que as entrevistas do tipo 

jornalístico são feitas para gravar e reportar eventos importantes na sociedade; as terapêuticas 

servem para procurar melhorar situações das vidas das pessoas debilitadas; e a entrevista 

acadêmica tem o objetivo de produzir conhecimento (KVALE & BRINKMANN, 2009. p. 2). 

Ludke & André afirmam no livro Pesquisa em Educação que: 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista bem feita pode permitir 

o tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim como 

temas de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. Pode permitir o 

aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas de coleta de alcance mais 

superficial, como o questionário (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p.34). 
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Pode-se dizer que existem sete estágios em uma entrevista investigativa. São elas: 

achando o tema da entrevista; modelando; entrevistando; transcrevendo; analisando; 

verificando e reportando (KVALE & BRINKMANN, 2009. p. 19). 

Na “entrevista virtual”, ou seja, não tradicional, (GUBRIUM & HOLSTEIN, 2001, p. 

169), a transição foi feita através dos questionários telefônicos, para as salas de chats, e-mails 

e websites. Para os autores, os tipos de entrevistas que utilizam essas ferramentas são 

conhecidos como “distantes” e possuem pouco ou nenhum contato face a face. Para Antunes, 

as entrevistas por e-mail são “semelhantes à entrevista face a face em alguns aspectos: 

depende da participação do entrevistador e entrevistado (...)”. A autora também confirma que 

“o envio de uma lista de perguntas torna a entrevista por e-mail mais semelhante a uma 

entrevista estruturada, na qual as questões são pré-estabelecidas pelo entrevistador e não há 

“liberdade de percurso” (ANTUNES, 2007, p. 55). 

Quanto às diferenças entre a entrevista por e-mail e a entrevista face a face, Antunes 

aponta uma que pode ser observada nesta pesquisa. Ela diz que existe a possibilidade de que 

as “perguntas sejam simplesmente ignoradas por possíveis entrevistados” (2007, p. 55) e é 

exatamente o que ocorreu com a entrevista feita à tradutora Ângela Lobo que decidiu não 

seguir as perguntas que foram enviadas e respondeu de forma aleatória através de uma 

mensagem de e-mail. Antunes menciona que Fulk, Schmitz e Schwarz afirmam que os 

sujeitos de uma pesquisa podem simplesmente não gostar da “conversa eletrônica” ou podem 

ainda recear que a “criação de um texto escrito permanente os exponha à crítica ou talvez ao 

ridículo” (FULK et al., 1992, p. 17 apud ANTUNES, 2007, p. 56).  

Pode-se notar outra característica das entrevistas por e-mail: 

Da conversa face a face, temos um formato que guarda alguma semelhança com a 

tomada de turno e a interação telefônica, além de limitações contextuais também 

semelhantes, mas com a possibilidade de colocar em contato pessoas que se 

encontram geograficamente distantes (PAIVA, 2004, p. 73). 

 

4.4 – As perguntas feitas 

 

A entrevista contou com seis perguntas elaboradas diretamente sobre a terminologia 

utilizada nos textos sobre a causa animal. Sentiu-se a necessidade de saber se os tradutores 
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tiveram alguma dificuldade para achar termos específicos sobre esse assunto, entre outras 

dúvidas. A seguir uma explicação do motivo de cada pergunta da entrevista: 

A primeira pergunta - Sendo o sofrimento animal um assunto não muito comum na 

literatura brasileira, como você descreveria a dificuldade encontrada para achar os 

termos que melhor se encaixavam na sua tradução? Teve como objetivo explicar de forma 

sucinta o motivo da entrevista e depois pede para que o entrevistado responda como enfrentou 

a dificuldade para encontrar termos técnicos. 

A segunda pergunta - Poderia me dizer qual referência bibliográfica utilizou para 

o seu trabalho? Teve a intenção de saber quais as obras utilizadas para pesquisa da tradução 

dos livros. O verdadeiro objetivo desta pergunta seria adquirir conhecimento de mais 

publicações sobre esse tema. 

A terceira pergunta - O(a) senhor(a) viu a necessidade de consultar algum colega 

de profissão ou o próprio autor do livro para tirar dúvidas de escolhas de termos ou de 

expressões? Esta indagação se fez necessária, para que se pudesse entender o grau de 

dificuldade das traduções desses livros e assim provar a necessidade da existência de um 

glossário bilíngue sobre a causa animal.  

A quarta pergunta - Qual parte da publicação teve mais dificuldade e qual parte foi 

mais fácil para traduzir? Por quê? Esta parte da entrevista tenta tomar conhecimento sobre 

quais foram os assuntos abordados de maior dificuldade. Dentro da causa animal podem ser 

abordados assuntos sobre abate, pesca, confinamento, testes de laboratório, etc. Esta pergunta 

tenta saber qual parte foi mais difícil e qual a de menor dificuldade para traduzir.  

A quinta pergunta - Quanto tempo o(a) senhor(a) levou para finalizar todo o 

trabalho? Aqui existe a intenção de se tomar conhecimento da necessidade de aumento de 

prazo para a entrega da tradução pronta, caso o tradutor não possua um glossário específico. 

A última pergunta - Em sua opinião, o que não pode faltar em um glossário 

elaborado para o assunto da causa animal? Considerada a pergunta mais importante da 

entrevista, visa entender quais os termos que podem ser considerados de maior relevância 

dentro do glossário. Também quer saber qual o assunto abordado nos livros que deve ser mais 

bem pesquisado para a extração de termos.  

Todas as respostas colhidas foram consideradas importantes para esta pesquisa. A 

seguir, as entrevistas:  
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Estudo da Terminologia Utilizada em Publicações sobre o Bem-Estar Animal 

 

Universidade Gama Filho - Curso de Pós-Graduação em Tradução Inglês-Português 

Aluna: Rosane Seixas Machado 

 

Entrevistado: Adriana Lisboa 

Livro Traduzido: Comer animais, de Jonathan Safran Foer 

 

Perguntas da Entrevista: 

1) Sendo o sofrimento animal um assunto não muito comum na literatura brasileira, 

como você descreveria a dificuldade encontrada para achar os termos que melhor se 

encaixavam na sua tradução? 

 

Eu sou vegana e militante dos direitos animais há muitos anos. Já li vários livros sobre o 

tema, de modo que os termos técnicos não foram, de modo geral, um problema. Estou 

habituada a eles. Junte-se a isso o fato de que Jonathan Safran Foer é, essencialmente, um 

ficcionista, então seu ensaio sobre a utilização dos animais pela indústria de alimentos não é 

um texto técnico árido, e sim um livro fluido, escrito numa prosa criativa e fácil. 

 

2) Poderia me dizer qual referência bibliográfica utilizou para o seu trabalho? 

 

Não precisei consultar outros livros. Somente dicionários.  

 

3) O(a) senhor(a) viu a necessidade de consultar algum colega de profissão ou o próprio 

autor do livro para tirar dúvidas de escolhas de termos ou de expressões? 

 

Consultei em mais de uma situação a Regina Rheda, escritora e tradutora envolvida com o 

tema dos direitos animais e vegana, tradutora para o português de Tom Regan e Gary 

Francione, dois dos pensadores e militantes mais importantes nessa área. Também consultei 

o Ricardo Doninelli Mendes, que foi dono da editora Lugano (responsável pela publicação, 

no Brasil, de Jaulas Vazias, de Tom Regan, e Libertação animal, o clássico de Peter Singer). 

Ricardo fez inclusive a revisão técnica do livro para a editora Rocco, por sugestão minha. 
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4) Qual parte da publicação teve mais dificuldade e qual parte foi mais fácil para 

traduzir? Por quê? 

Emocionalmente, não foi fácil traduzir o livro. O tema dos direitos animais é extremamente 

relevante para mim e embora pouco do que eu tenha lido em Comer animais fosse novidade 

para mim, é sempre muito doloroso. Tecnicamente, há passagens em que Safran Foer lista 

por exemplo um grande número de animais marinhos vítimas diretas ou indiretas da pesca 

predatória, e foi trabalhoso encontrar todos os equivalentes em português. Também foi difícil 

encontrar os nomes em português dos equipamentos usados no processo do abate de bovinos. 

A ajuda de Ricardo Doninelli Mendes aqui foi inestimável. 

 

5) Quanto tempo o(a) senhor(a) levou para finalizar todo o trabalho?  

Aproximadamente três meses. 

 

6) Em sua opinião, o que não pode faltar em um glossário elaborado para o assunto da 

causa animal? 

Penso que os glossários deveriam incluir sempre os termos que remetem a discussões de 

cunho mais filosófico, assim como especismo e bem-estarismo, e também os termos técnicos 

dos equipamentos usados em granjas e matadouros, por exemplo. 

 



33 

Estudo da Terminologia Utilizada em Publicações sobre a Causa Animal 

 

Universidade Gama Filho - Curso de Pós-Graduação em Tradução Inglês-Português 

Aluna: Rosane Seixas Machado 

 

Entrevistado: Marly Winckler 

Livro Traduzido: Libertação Animal 

 

Perguntas da Entrevista: 

1) Sendo o sofrimento animal um assunto não muito comum na literatura brasileira, 

como você descreveria a dificuldade encontrada para achar os termos que melhor se 

encaixavam na sua tradução? 

No meu caso lido com este tema há muitos anos e – sendo tradutora e ativista - tenho um 

glossário que fui desenvolvendo ao longo dos anos – mas hoje em dia, com a internet essa 

busca se tornou muito facilitada – e também como já há mais livros publicados – tanto 

traduzidos como escritos no país, a terminologia está bem mais avançada. 

 

2) Poderia me dizer qual referência bibliográfica utilizou para o seu trabalho? 

Utilizei várias fontes – e algumas dúvidas inclusive tirei com o próprio autor já que o 

conheço – isso é um recurso importante e cada vez mais à disposição do tradutor. 

 

3) O(a) senhor(a) viu a necessidade de consultar algum colega de profissão ou o próprio 

autor do livro para tirar dúvidas de escolhas de termos ou de expressões? 

Sim, consultei alguns colegas – e no caso discuti alguma coisa com o próprio editor do livro 

– que também é vegetariano e tradutor.  

 

4) Qual parte da publicação teve mais dificuldade e qual parte foi mais fácil para 

traduzir? Por quê? 

Não encontrei uma parte mais difícil. 

 

5) Quanto tempo o(a) senhor(a) levou para finalizar todo o trabalho?  

3 meses. 
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6) Em sua opinião, o que não pode faltar em um glossário elaborado para o assunto da 

causa animal? 

Uma boa pesquisa e os termos mais utilizados com referência em autores consagrados.  
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Estudo da Terminologia Utilizada em Publicações sobre a Causa Animal 

 

Universidade Gama Filho - Curso de Pós-Graduação em Tradução Inglês-Português 

Aluna: Rosane Seixas Machado 

 

Entrevistado: Ângela Lobo 

Livro Traduzido: O Bem-Estar dos Animais 

 

 

Prezada Rosane, 

Creio que posso responder a todas as suas perguntas sem enumeração, porque não houve dificuldade no trabalho, nem 

necessidade de glossário ou de consultas, dado que o livro é dirigido a um público leigo. 

  

Se você o leu, deve saber que tem por finalidade divulgar as características e necessidades de diversos animais domésticos e 

em cativeiro, os problemas do abate, e sugerir medidas paliativas a partir de inventos da autora para aliviar o sofrimento dos 

animais. Não foram usados termos técnicos que, aliás, não caberiam no contexto da obra. 

  

Bem mais interessante é o fato de a autora ser portadora de síndrome de Asperger e ter uma mente científica, que dedicou a 

esse trabalho, trazendo grandes modificações e assistência a zoológicos, frigoríficos e cadeias de restaurantes e lanchonetes 

de alcance mundial. 

  

Desejo sucesso no seu trabalho. 

  

abs 

Angela 
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Baseado nas respostas dadas por esses três entrevistados, é possível perceber que 

nenhum deles encontrou grandes dificuldades para traduzir os livros que estavam trabalhando, 

mas foi possível notar que a pergunta mais importante desta entrevista, a de número 6, mostra 

que os dois tradutores que se propuseram a responder todas as perguntas, gostariam de ter um 

glossário voltado para a causa animal com termos mais técnicos e mais recorrentes entre as 

obras publicadas.  

A tradutora de O Bem-Estar dos Animais, Ângela Lobo, não acha que foram usados 

termos técnicos nesse livro, mas foram encontrados mais de trinta termos específicos do 

assunto causa animal (e-mail, 29/01/2012). Como o primeiro livro a ser pesquisado para esse 

glossário foi Comer Animais e, portanto o que mais teve termos extraídos, foram citados 

somente dezessete termos técnicos do livro O Bem-Estar dos Animais. Ou seja, muitos termos 

que poderiam ter sido extraídos do livro traduzido por Ângela Lobo e também de Libertação 

Animal, já haviam sido introduzidos no glossário através do livro Comer Animais. 

Um dos objetivos desse glossário bilíngue foi minimizar as dificuldades encontradas 

para tradução de termos sobre maquinário de abate de animais, como mencionado por 

Adriana Lisboa na questão quatro. Esse tipo de termo técnico não é facilmente encontrado em 

dicionários comuns da língua portuguesa. Outro exemplo que pode ser citado é a extração de 

termos de origem mais filosóficas e que foram criados mais recentemente, como bem-estarista 

e neobem-estarismo. Esses termos serão dificilmente encontrados em literatura que não 

aborde assuntos como sofrimento e direitos dos animais. Dessa forma, faz-se muito 

importante a criação de um glossário bilíngue específico para a causa animal e que aponte 

termos técnicos e filosóficos voltados para esse assunto exclusivamente. 

É fácil entender que um trabalho terminológico já pronto previamente, pode diminuir 

o tempo gasto pelo tradutor para traduzir uma determinada obra literária. Inclusive se este 

trabalho incluir siglas de associações, ONGs e ministérios como o glossário aqui apresentado. 
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5. O GLOSSÁRIO 

 
Termo Extraído 

Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

1 
ADA - American 

Dietetic Association 

Associação 

Dietética 

Americana 

Eating 

Animals 

O objetivo é prevenir e curar o diabetes e 

melhorar a vida de todas as pessoas 

afetadas pelo diabetes. 

http://www.diabetes.org/about-

us/?loc=rednav  
 

2 Agribusiness agronegócio 
Eating 

Animals 

A(s) atividade(s) da cadeia de produção 

rural e de comercialização de seus 

produtos e serviços. 

Dicionário Aurélio 

3 airchilling systems 
sistemas de 

resfriamento a ar 

Eating 

Animals 

No processo comercial de frangos, 

existem dois métodos de resfriamento das 

carcaças evisceradas: um é por imersão 

de água e o outro envolve o uso de jato 

de ar frio, com ou sem spray de água para 

melhorar o resfriamento por evaporação . 

Microbial cross-contamination 

during air chilling of poultry - 

G.C. MEAD, V.M.ALLEN, C.H. 

BURTON AND J.E.L.CORRY 

http://www.diabetes.org/about-us/?loc=rednav*
http://www.diabetes.org/about-us/?loc=rednav*
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

4 

AMSA - American 

Meat Science 

Association 

Associação 

Científica 

Americana para a 

Carne 

Eating 

Animals 

AMSA patrocina comunidades e 

desenvolvimento profissional para 

indivíduos que criam e aplicam ciência 

para prover carne segura e de alta 

qualidade da carne eficientemente(...) 

http://www.meatscience.org/page.

aspx?id=181 

5 animal agriculture pecuária 
Eating 

Animals   

6 animal agriculture criação animal 
Eating 

Animals   

7 animal liberation libertação animal 
Animal 

Liberation   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

8 animal rights direitos animais 
Animal 

Liberation 

Direitos animais são direitos morais 

partilhados por seres humanos e animais 

não-humanos, fundamentados numa 

característica fundamental comum aos 

dois grupos: a senciência. Em função da 

senciência, humanos e não-humanos 

compartilham interesses básicos na 

preservação de sua vida, liberdade e 

integridade física, que correspondem a 

direitos fundamentais que devem ser 

respeitados. Esses direitos não são apenas 

Direitos Humanos (embora também o 

sejam), mas sim Direitos Animais, pois 

sua fundamentação é comum a todos os 

animais, humanos e não-humanos. 

http://www.anda.jor.br/10/06/200

9/direitos-animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

9 animal welfare bem-estar animal 

Animals 

Make Us 

Human 

Existem três tipos de abordagens para 

essa questão (...)exige que os animais 

experimentem conforto, contentamento e 

os prazeres normais da vida, assim como 

estarem razoavelmente livre de dor 

prolongada ou  intensa, medo, fome e 

outros estados desconfortáveis. A 

segunda abordagem enfatiza o 

funcionamento biológico dos animais.(...) 

capazes de crescer e se reproduzir de 

forma normal e estarem livres de 

doenças, lesões, desnutrição e 

anormalidades comportamentais e 

psicológicos. A terceira abordagem 

considera que (...) devem estar em 

ambientes naturais (ar fresco, luz do sol, 

vegetação natural) (...) 

Encyclopedia of animal rights and 

animal welfare 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

10 anthropocentrism antropocentrismo 
Eating 

Animals 

A convicção de que os humanos são o 

pináculo da evolução, a régua graduada 

apropriada para medir a vida dos outros 

animais e proprietários de direito de tudo 

o que vive. 

Comer Animais 

11 anthropodenial antroponegação 
Eating 

Animals 

A recusa em reconhecer semelhanças 

significativas de experiência entre 

humanos e outros animais. 

Comer Animais 

12 anthropomorphism antropomorfismo 
Eating 

Animals 

Crença ou pensamento que atribui formas 

ou atributos humanos a entidades 

abstratas ou seres não humanos. 

Dicionário Aurélio 

13 artificial incubators 
incubadoras 

artificiais 

Eating 

Animals   

14 
automated throat 

slitter 

cortador 

automático de 

pescoços (aves) 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

15 
automatic 

eviscerators 

evisceradores 

mecânicos 

Eating 

Animals 
Retira e expõe as vísceras da carcaça. 

Semil: 

http://www.semil.com.br/prod.ph

p?id=23 

16 back-splitters 

responsáveis por 

cortar ao meio as 

carcaças 

Eating 

Animals   

17 battery cage 

gaiola para 

galinhas 

poedeiras 

Eating 

Animals 

Diz-se da, ou a galinha que já põe, ou que 

põe muitos ovos. 
Dicionário Michaelis 

18 beak trimming 
corte do bico 

(aves) 

Animals 

Make Us 

Human 

Corte de um terço do bico é amputado 

com uma lâmina quente 
O Bem-Estar do Animais 

19 been pecked at 
ter levado bicadas 

(de aves) 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

20 bleeding sangria 
Eating 

Animals 

É a operação de abate. Na operação 

manual o operador corta as veias 

jugulares, com pouco ou nenhum contato 

com os ossos do pescoço 

Embrapa: 

http://sistemasdeproducao.cnptia.e

mbrapa.br/FontesHTML/Ave/Pro

ducaodeFrangodeCorte/Glossario.

htm#s 

21 bolt knocker 

pistola 

pneumática de 

atordoamento 

Eating 

Animals 

O uso da pistola pneumática produz uma 

grave laceração encefálica promovendo 

inconsciência rápida do animal e pode ser 

considerado um método eficiente de 

abate de bovinos. 

Rehagro: 

http://www.rehagro.com.br/sitereh

agro/publicacao.do?cdnoticia=513 

22 broiler chickens frangos de corte 
Eating 

Animals 

Macho ou fêmea híbrido duplo resultante 

do cruzamento de galinhas de corte 

(matrizes) destinado à produção de carne 

com alto desempenho e abatido em idade 

jovem. 

Embrapa - 

http://sistemasdeproducao.cnptia.e

mbrapa.br/FontesHTML/Ave/Pro

ducaodeFrangodeCorte/Glossario.

htm#f 

23 butchery carnificina 
Eating 

Animals 
Matança Dicionário Aurélio 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

24 butters 
removedores do 

traseiro 

Eating 

Animals   

25 bycatch captura acidental 
Eating 

Animals 

O termo captura acidental é utilizado para 

definir animais que venham nas redes e 

que não eram o objetivo da pescaria. 

Projeto Biopesca: 

http://www.biopesca.org.br/captur

a.html 

26 

CAFO - 

Concentrated 

Animal Feeding 

Operation 

Estabelecimento 

de Confinamento 

de Animais 

Eating 

Animals   

27 cage-free fora de gaiolas 
Eating 

Animals   

28 

CAST - Council for 

Agricultural Science 

and Technology 

Conselho para a 

Ciência e 

Tecnologia no 

Campo 

Eating 

Animals 

O trabalho principal do CAST é a 

publicação de relatórios de força tarefa, 

artigos de comentários, publicações 

especiais e artigos de opinião escritos por 

cientistas de muitas disciplinas. (...) 

CAST: http://www.cast-

science.org/ 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

29 castrating castrando 
Eating 

Animals 
Cortar ou destruir os órgãos reprodutores Dicionário Aurélio 

30 cattle squeeze chute 
boxe de 

contenção 

Animals 

Make Us 

Human 

O aparelho consiste em um boxe estreito 

com abertura na frente para a cabeça do 

animal. Após a entrada do animal no 

boxe, um portão o empurra para frente e 

um levantador abdominal é encostado 

debaixo do peito. 

Abate de Bovinos - Prof. Roberto 

de Oliveira Roça: 

http://pucrs.campus2.br/~thompso

n/Roca103.pdf 

31 chain-driven feeders 
comedouros 

automáticos 

Eating 

Animals   

32 chicken hatcheries chocadeiras 
Eating 

Animals 

Aparelho para chocar ovos; incubadeira, 

incubadora. 
Dicionário Aurélio 

33 cock galo 
Eating 

Animals   

34 conveyer system 
esteira 

transportadora 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

35 day-old piglets 
leitões de um dia 

de vida 

Eating 

Animals   

36 dead on arrival 
mortes de 

chegada 

Eating 

Animals 

Perda de 10 a 15% de aves durante o 

transporte 
Comer Animais 

37 debeaking debicagem 
Eating 

Animals 

Remoção das pontas dos bicos das 

galinhas e pintos 
Comer Animais 

38 desnooding 
despelancar 

(aves) 

Animals 

Make Us 

Human 

Corte daquela pelanca comprida que 

cresce e fica caída sobre o bico do peru. 
O Bem-Estar do Animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

39 disassembly lines 
linhas de 

desmontagem 

Eating 

Animals 

Nesses frigoríficos, os animais eram 

suspensos de cabeça para baixo por uma 

corrente que corria presa à uma calha, 

passando de um funcionário para o outro. 

Cada um executando uma tarefa 

específica no desmembramento da 

carcaça (atordoamento, corte da cabeça, 

sangramento, escaldamento, retirada do 

couro, corte dos membros, remoção das 

vísceras, lavagem, serragem, etc). 

http://vista-

se.com.br/redesocial/o-que-o-

consumo-da-carne-tem-a-ver-

com-as-linhas-de-montagem-de-

producao-em-massa/ 

40 disbudding 
retirada dos 

chifres 

Eating 

Animals 

Retirada dos chifres dos bois através do 

uso de ferro em brasa ou produtos 

cáusticos quando os chifres estão 

nascendo. 

Comer Animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

41 domestication domesticação 
Eating 

Animals 

1 Ato de domesticar. 2 Prática, usada 

pelo homem, de submeter os animais, 

primitivamente selvagens, para os 

empregar em atividades de seu próprio 

proveito. 

Dicionário Michaelis 

42 
drylot dairies and 

feedlots 

criação de vacas 

leiteiras em 

confinamento 

Eating 

Animals   

43 dubbing 
corte da crista dos 

galos 

Animals 

Make Us 

Human 
  

44 electric prods 
aguilhões 

elétricos 

Eating 

Animals 

1. A ponta de ferro da aguilhada; ferrão. 

2. Ponta aguçada; bico. 
Dicionário Aurélio 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

45 electrical bath 
banho elétrico de 

insensibilização 

Eating 

Animals 

Atordoamento, que tem como finalidade 

o bem-estar da ave. 

Embrapa: 

http://sistemasdeproducao.cnptia.e

mbrapa.br/FontesHTML/Ave/Pro

ducaodeFrangodeCorte/Glossario.

htm#s 

46 
electrified water 

bath 

banheira de água 

eletrificada 

Eating 

Animals   

47 
Environmental 

Protection Agency 

Agência de 

Proteção 

Ambiental 

Eating 

Animals 

Agência americana encarregada de 

proteger a saúde humana e o meio 

ambiente: ar, água e terra. 

United States Environmental 

Protection Agency: 

http://www.epa.gov/aboutepa/ 

48 environmentalism ambientalismo 
Eating 

Animals 
O estudo do meio ambiente. Dicionário Aurélio 

49 factory farm criação intensiva 
Eating 

Animals   

50 factory farming 
criação em escala 

industrial 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

51 factory farming granjas industriais 
Eating 

Animals   

52 factory farms 

propriedades 

rurais de criação 

industrial 

Eating 

Animals   

53 farming 
propriedades 

rurais 

Eating 

Animals   

54 farms granjas 
Eating 

Animals 

Pequena propriedade rural de criação de 

pequenos animais para abate (aves, 

coelhos, etc.), venda de ovos, cultivo de 

hortaliças, etc. 

Dicionário Aurélio 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

55 farrowing crate 
celas de parição 

(porcos) 

Eating 

Animals 

Durante a gestação de quatro meses, elas 

são mantidas em celas de gestação, baias 

de metal individuais com apenas 0.6 

metros (60 cm) de largura por 2.1 metros 

de comprimento, espaços tão pequenos 

que os animais não conseguem se virar. 

Logo após o parto, elas são transferidas 

para celas de parição igualmente 

restritivas. 

Confinamento Animal: 

http://www.confinamentoanimal.o

rg.br/conteudos-on-line/celas-de-

gestacao-e-paricao.asp 

56 feather pecking pena bicada 

Animals 

Make Us 

Human 

Quando uma galinha bica ou arranca as 

penas de outra. 
O Bem-Estar do Animais 

57 feedlots 
fazendas de 

engorda 

Animals 

Make Us 

Human 
  

58 female breeder pigs 
fêmeas porcas 

procriadoras 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

59 flankers 
removedores do 

flanco 

Eating 

Animals   

60 flock management 
Manejo de bandos 

(aves) 

Eating 

Animals   

61 forced molting muda forçada 

Animals 

Make Us 

Human 

Antecipa  o crescimento das penas novas, 

controlando a luz do viveiro, de modo 

que as galinhas levam menos tempo para 

voltar a por ovos. Também as privam de 

comida. 

O Bem-Estar do Animais 

62 free-range 
criados soltos 

(animais) 

Eating 

Animals   

63 free-range eggs 
ovos de galinhas 

criadas soltas 

Eating 

Animals   

64 free-range pigs 
porcos criados 

soltos 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

65 freeze branding 
marcar com gelo 

(gado) 

Eating 

Animals 

Para poder vender os animais, eles 

precisam ser marcados e inspecionados. 

Impede o roubo e proteje o investimento. 

Comer Animais 

66 gaffs bicheiros 
Eating 

Animals 

Gancho do feitio de anzol, desprovido de 

farpa, para apanhar o peixe depois de 

fisgado. 

Dicionário Michaelis 

67 gas stunning 
atordoamento por 

gás (aves) 

Animals 

Make Us 

Human 

A insensibilização com CO2 causa uma 

saturação dos tecidos com o dióxido de 

carbono,  

acompanhada de uma depressão das 

funções celulares, que reduz a 

irritabilidade das células  

nervosas e bloqueia parcialmente a 

capacidade de transmitir estímulos. 

Durante a exposição ao  

gás as aves passam pelas fases de 

analgesia, excitação e anestesia. 

BEM-ESTAR ANIMAL COMO 

VALOR AGREGADO AOS 

PRODUTOS AVÍCOLAS: 

INSENSIBILIZAÇÃO EM 

ATMOSFERA CONTROLADA - 

Fernanda Kepczynski, Marcos 

Franke Pinto, Diego Antonio 

Bitencourt 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

68 genetic uniformity 
uniformidade 

genética 

Eating 

Animals 

A uniformidade genética leva a uma 

maior vulnerabilidade do cultivo porque a 

invasão de pestes, doenças e ervas 

daninha sempre é maior em áreas que 

plantam  o mesmo tipo de cultivo 

Greenpeace: 

http://www.greenpeace.org.br/tran

sgenicos/pdf/impactos_ambientais

.pdf 

69 gestation crate 
celas de gestação 

(porcos) 

Eating 

Animals 

Durante a gestação de quatro meses, elas 

são mantidas em celas de gestação, baias 

de metal individuais com apenas 0.6 

metros (60 cm) de largura por 2.1 metros 

de comprimento, espaços tão pequenos 

que os animais não conseguem se virar. 

Logo após o parto, elas são transferidas 

para celas de parição igualmente 

restritivas. 

Confinamento Animal: 

http://www.confinamentoanimal.o

rg.br 

70 gilts leitoas jovens 
Eating 

Animals 
Leitoas novas que ainda não pariram Comer Animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

71 grass-fed cattle 
gado alimentado 

no pasto 

Eating 

Animals   

72 gutters tripadores 
Eating 

Animals   

73 handling manejo (gado) 
Eating 

Animals 

Processo que se inicia imediatamente 

após a fase criatória, com a retirada da 

ração, indo até o frigorífico com o 

sacrifício do animal. 

Embrapa: 

http://sistemasdeproducao.cnptia.e

mbrapa.br/FontesHTML/Ave/Pro

ducaodeFrangodeCorte/Glossario.

htm#s 

74 hatchery incubadeira (aves) 
Eating 

Animals   

75 head-chislers 
responsáveis por 

abrir a cabeça 

Eating 

Animals   

76 head-skinner 
pelador de cabeça 

(gado) 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

77 head-skinners 
esfoladores de 

cabeça 

Eating 

Animals   

78 hens galinhas 
Eating 

Animals 

Ave doméstica de uma das numerosas 

raças desenvolvidas do galobanquiva 

(Gallus gallus), da família dos 

Fasianídeos, criadas para a produção de 

ovos e carne, para briga de galos ou para 

ornamentação. 

Dicionário Michaelis 

79 herd rebanho 
Eating 

Animals 

1. Porção de animais guardados por 

pastor. 2. O total de qualquer espécie que 

constitui gado para corte. 

Dicionário Aurélio 

80 hot-iron branding 
marcar a ferro em 

brasa (gado) 

Eating 

Animals 

Para poder vender os animais, eles 

precisam ser marcados e inspecionados. 

Impede o roubo e proteje o investimento. 

Comer Animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

81 
Humane Methods of 

Slaughter Act 

Lei dos Métodos 

Humanitários de 

Abate 

Eating 

Animals 

Lei federal americana que regulariza o 

abate de animais visando diminuir o 

sofrimento. 

http://uscode.house.gov/download/pls/07

C48.txt 

U.S House of Representatives 

http://uscode.house.gov/ 

82 humane slaughter abate humanitário 
Eating 

Animals 

Pode ser definido como o conjunto de 

procedimentos que garantem o bem-estar 

dos animais desde o embarque na 

propriedade rural até o manejo no 

frigorífico. 

WSPA Brasil: 

http://www.wspabrasil.org/trabalh

oWSPA/animaisproducao/abatehu

manitario/ 

83 humaneness 
tratamento 

humanitário 

Eating 

Animals 

O princípio do tratamento humanitário, 

conforme aplicado pelas leis de bem-estar 

animal, exige apenas que os donos da 

propriedade animal deem a ela aquele 

determinado nível de cuidado (e não 

mais) que for necessário a determinado 

propósito. 

DIREITOS ANIMAIS: A 

ABORDAGEM 

ABOLICIONISTA: 

http://francionetraduzido.blogspot

.com/2010/01/por-gary-l.html 

http://uscode.house.gov/download/pls/07C48.txt
http://uscode.house.gov/download/pls/07C48.txt
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

84 Hybrid corn milho híbrido 
Eating 

Animals 

Milho produzido pelo cruzamento entre 

genótipos diferentes. 

Embrapa e Rede de Inovação e 

Tecnologia do Rio de Janeiro 

85 incinerators incineradores 
Eating 

Animals 
 Queimar até reduzir a cinzas.  Dicionário Aurélio 

86 
industrial cattle 

slaughter 

abate industrial de 

gado 

Eating 

Animals   

87 industrial fishing pesca industrial 
Eating 

Animals 

É o exercício das atividades de captura, 

conservação, beneficiamento, 

transformação ou industrialização de 

pescado. 

Secretaria de Estado e 

Aquicultura: 

http://www.sepaq.pa.gov.br/index.

php?q=node/21 

88 inhumane desumano 
Eating 

Animals 

1. Não humano; desnaturado.2. Bárbaro, 

cruel. 
Dicionário Aurélio 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

89 
Intensive animal 

production 

produção animal 

intensiva 

Animals 

Make Us 

Human 

Significa fazendas muito grandes para a 

criação de animais de abate ou produção 

de ovos em espaços muito pequenos, em 

comparação com fazendas tradicionais. 

O Bem-Estar do Animais 

90 kill floor sala de abate 
Eating 

Animals   

91 kill men matador 
Eating 

Animals 

1 Aquele que mata ou matou. 2Indivíduo 

enfadonho, impertinente, 

importuno. 3 Aquele que adivinha 

facilmente charadas ou 

enigmas. 4 Chiqueiro, compartimento do 

curral de peixes. 5 Toureiro a quem cabe 

matar o touro. 

Dicionário Michaelis 

92 knocker 
operador do 

insensibilizador 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

93 knocking box 
box de 

atordoamento 

Eating 

Animals 

Limita o movimento do animal para 

frente, para trás e para os lados, 

impedindo dessa forma o movimento da 

cabeça e do corpo, o que proporciona 

maior precisão do disparo com pistola, 

com embolo penetrante ou não penetrante 

(H.S.A.,1998). 

Eficácia do sistema de contenção 

(automatizado e mecânico) no 

atordoamento de bovinos - 

William  Bertoloni e Douglas  

Andreolla 

94 laboratory animals 
animais de 

laboratório 

Animals 

Make Us 

Human 
  

95 layers 
galinhas 

poedeiras 

Eating 

Animals 

Diz-se da, ou a galinha que já põe, ou que 

põe muitos ovos. 
Dicionário Michaelis 

96 leggers 
removedores das 

pernas e das patas 

Eating 

Animals   

97 leggers 
removedores de 

patas e cascos 

Eating 

Animals 

Funcionários que cortam as partes 

inferiores das pernas do animal. 
Comer Animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

98 livestock gado 
Eating 

Animals   

99 longline espinhel 
Eating 

Animals 

O espinhel é um aparelho de pesca 

constituído por um número variável de 

anzóis que funciona de forma passiva, 

com as iscas atuando na atração do peixe. 

Grupo de estudos pesqueiros: 

http://siaiacad04.univali.br/?page

=conheca_frotas_detalhes/espinhe

l-sup-fund 

100 
male layers 

(chickens) 

machos que 

nascem das 

galinhas 

poedeiras 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

101 
NDC - National 

Dairy Council 

Conselho 

Nacional de 

Laticínios 

Eating 

Animals 

Em nome dos fazendeiros de laticínios 

dos EUA, NDC promove ciência baseada 

na informaçãonutricional para eles e em 

colaboração com uma variedade de 

acionistas interessados em prover uma 

sociedade mais saudável, incluindo 

profissionais de saúde, educadores, 

diretores nutricionais de escolas(...) 

NDC: 

http://www.nationaldairycouncil.o

rg/AboutNDC/Pages/AboutNDCL

anding.aspx 

102 nonhuman animals 
animais não-

humanos 

Animal 

Liberation   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

103 

NPPC - National 

Pork Producers 

Council 

Conselho 

Nacional de 

Produtores de 

Carne de Porco 

Eating 

Animals 

O Conselho Nacional de Produtores de 

Carne de Porco conduz uma política 

pública em nome de seus mais de 43 

associados, aumentando as oportunidades 

para o sucesso dos produtores de carne de 

porco norte americanos e outra de 

acionistas, estabelecendo a indústria 

como uma provedora consistente e 

responsável pela alta qualidade da carne 

para os mercados doméstico e mundial. 

NPPC: 

http://www.nppc.org/AboutUs/def

ault.aspx 

104 

PETA - People for 

the Ethical 

Treatment of 

Animals 

Pessoas pelo 

Tratamento Ético 

dos Animais 

Eating 

Animals 

Maior organização de defesa dos direitos 

do animais do mundo. 
Comer Animais 

105 pets 
animais de 

estimação 

Eating 

Animals 

A. doméstico: o que se cria em casa ou 

próximo dela. B. familiar: o que, por 

muito domesticado, se afeiçoa a pessoas. 

Dicionário Michaelis 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

106 pig industry suinocultura 
Eating 

Animals 
Criação de porcos. Dicionário Michaelis 

107 plant matadouro 
Eating 

Animals   

108 poultry ave doméstica 
Eating 

Animals   

109 poultry farmer avicultor 
Eating 

Animals 
Criador de aves, avícola. Dicionário Michaelis 

110 poultry industry indústria aviária 

Animals 

Make Us 

Human 
  

111 poultry plant 
granja de aves 

domésticas 

Eating 

Animals   

112 
PSE - palid soft 

exudative 

carne pálida, mole 

e exsudativa 

(porco) 

Eating 

Animals 

Qualidade da carne de porco causada 

pelo estresse 
Comer Animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

113 purse seine arrastão 
Eating 

Animals 

Assim como nas parelhas, na modalidade 

de arrasto simples a rede também 

apresenta formato cônico. Entretanto 

empregam-se redes menores, pois há 

somente uma embarcação realizando o 

arrasto. A abertura horizontal da boca da 

rede é garantida por um par de portas, 

posicionadas algumas dezenas de metros 

à frente da rede. 

Grupo de estudos pesqueiros: 

http://siaiacad04.univali.br/?page

=conheca_frotas_detalhes/arrasto-

simples 

114 refrigerator car carro frigorífico 
Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

115 scalding escaldamento 
Eating 

Animals 

1 Queimar com líquido ou vapor 

quente. vtd2 Sujeitar à ação de água fer-

vente ou vapor, como, por exemplo, para 

tirar pêlos ou penas de um animal 

abatido, pele de frutas ou legumes, ou 

para esterilizar instrumentos ou uten-

sílios. vtd 3 Imergir em líquido ou 

produto químico fervente. 

Dicionário Michaelis 

116 scalding tank 
tanque de 

escaldamento 

Eating 

Animals 

Tanque para escaldar o frango no tempo e 

temperadura necessário ao volume de 

abate. 

Semil: 

http://www.semil.com.br/prod.ph

p?id=23 

117 sentient beings seres sencientes 
Animal 

Liberation 
Que sente ou tem sensações; sensível. Dicionário Michaelis 

118 shocker insensibilizador 
Eating 

Animals 

Uma arma que deixa o animal 

rapidamente inconsciente 
Comer Animais 

119 slaughter abater 
Eating 

Animals 
Dar cabo de; matar Dicionário Aurélio 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

120 slaughterhouse abatedouro 
Eating 

Animals 

1 Lugar destinado à matança de reses 

para o consumo público. 2 O mesmo 

que carnificina. 3 Lugar muito 

insalubre. 4 gír Lugar destinado a amores 

de ocasião. 5O mesmo 

que matador (compartimento do curral de 

peixes). 

Dicionário Michaelis 

121 slaughterhouse matadouro 
Eating 

Animals 

1 Lugar destinado à matança de reses 

para o consumo público. 2 O mesmo 

que carnificina. 3 Lugar muito insalubre. 

Dicionário Michaelis 

122 sows porcas adultas 
Eating 

Animals 

Qualquer porca em fase fértil que tenha 

tido pelo menos uma cria ou alcançado 

12 meses de idade. 

Dicionário da USDA: 

http://agclass.nal.usda.gov/mtwdk

.exe?k=glossary&l=60&w=6879

&n=1&s=5&t=2 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

123 species espécie 

Animals 

Make Us 

Human 

Grupo de organismo vivos semelhantes e 

que se cruzam  

124 speciesism especismo 
Animal 

Liberation 

Como o racismo, o sexismo, a 

homofobia, o antissemitismo, a 

discriminação de classe e todas as outras 

formas de discriminação humana, 

envolve violência contra membros da 

comunidade moral onde essa violência 

não pode ser justificada moralmente. 

Gary Francione (Blog traduzido 

por Regina 

Rehda):http://francionetraduzido.b

logspot.com/2012/01/mudanca-

de-paradigma-requer-clareza.html 

125 stereotypic 
comportamento 

estereotipado 

Animals 

Make Us 

Human 
  

126 stereotypy estereotipia 

Animals 

Make Us 

Human 

Repetição persistente de atos, palavras ou 

frases sem sentido, ou manutenção 

persistente de uma atitude corporal. 

Dicionário Michaelis 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

127 sticker-bleeders sangradores 
Eating 

Animals 

Que sangra. sm 1 Aquele que sangra. 2 V 

sangradouro. 
Dicionário Michaelis 

128 stockyard curral 
Eating 

Animals 
Lugar onde se junta e recolhe o gado. Dicionário Aurélio 

129 stricter vegetarians 
vegetarianos 

estritos 

Eating 

Animals 

É o vegetariano que não utiliza nenhum 

derivado animal na sua alimentação. É 

também conhecido como vegetariano 

puro. 

Dr. Eric Slywitch: 

http://www.alimentacaosemcarne.

com.br/definicoes/vegetarianismo 

130 suckling puppy 
filhotes em fase 

de amamentação 

Eating 

Animals   
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Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

131 sustainable fishing pesca sustentável 
Eating 

Animals 

Em termos simples, pesca sustentável é 

aquela cujas práticas podem ser mantidas 

indefinidamente sem com isso reduzir a 

capacidade das espécies alvo de manter 

níveis de população saudáveis e sem ter 

impactos negativos noutras espécies do 

ecossistema, ao remover as suas fontes de 

alimentação, prejudicar o seu ambiente 

físico ou capturá-las acidentalmente. 

Greenpeace: 

http://www.greenpeace.org/portug

al/pt/O-que-fazemos/Campanha-

Dos-Oceanos-Mercados-em-

Portugal/que-significa-

sustentavel/ 

132 tail-rippers 
removedores do 

rabo 

Eating 

Animals   

133 thumping batida (porcos) 
Eating 

Animals 

Leitões que não cescem rápido o bastante 

- os nanicos - drenam recursos e portanto 

não têm lugar na granja. Erguidos pelas 

pernas traseiras, eles são girados no ar e 

então golpeados de cabeça no chão de 

concreto. 

Comer Animais 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

134 to restrain encarcerar 
Eating 

Animals 

1. Prender em cárcere.2. Afastar do 

convívio social. 
Dicionário Aurélio 

135 to tether acorrentar 
Eating 

Animals 

1. Prender com corrente; encadear.         

2. Fig. Sujeitar, subjugar. 
Dicionário Aurélio 

136 toe dubbing 
corte do esporão 

(aves) 

Animals 

Make Us 

Human 

Amputação dos esporões do galo O Bem-Estar do Animais 

137 

USDA - United 

States Department of 

Agriculture 

Departamento de 

Agropecuária dos 

Estados Unidos 

Eating 

Animals 

Agência americana que tem por objetivo 

desenvolver, manter e expandir o acesso 

dos produtos americanos ao mercado 

mundial. 

USDA Brazil - 

http://www.usdabrazil.org.br/port

ugues/ 
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Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

138 vegan vegano/a 
Eating 

Animals 

É o indivíduo vegetariano estrito que 

recusa o uso de componentes animais não 

alimentícios, como vestimentas de couro, 

lã e seda, assim como produtos testados 

em animais. Em inglês você vai encontrar 

o termo "vegan" como referência a esse 

indivíduo. No Brasil esse termo foi 

traduzido como vegano. 

Dr. Eric Slywitch: 

http://www.alimentacaosemcarne.

com.br/ 
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Português 
Livro Definição Fonte (*) 

139 veganism veganismo 
Eating 

Animals 

Veganismo consiste na prática de abster-

se de qualquer produto de origem animal 

(tanto na alimentação como em outros 

costumes onde se faz uso desses 

produtos, como, por exemplo, o 

vestuário) ou subprodutos diretos da 

exploração animal (como, por exemplo, 

cosméticos e medicamentos testados em 

animais) e promovido pelos 

abolicionistas como estratégia 

fundamental para alcançar-se a abolição 

da exploração animal. Entretanto, nem 

todo vegano é, necessariamente, 

abolicionista. 

http://www.anda.jor.br/10/06/200

9/veganismo 

140 vegetarian vegetariano/a 
Eating 

Animals 

Que se alimenta de produtos de origem 

vegetal, não come carne 
Dicionário Aurélio 
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

141 vegetarianism vegetarianismo 
Eating 

Animals 
Quem é vegetariano Dicionário Aurélio 

142 water stunning bath 
banho de 

atordoamento 

Animals 

Make Us 

Human 
  

143 water-chilling 
resfriamento pela 

água 

Eating 

Animals 

Tanque refrigerado onde as galinhas vão 

para serem resfriadas em conjunto após 

evisceradores mecânicos. 

Comer Animais 

144 
water-immersion 

systems 

sistema de 

imersão 

Eating 

Animals 

Tanque refrigerado onde as galinhas vão 

para serem resfriadas em conjunto após 

evisceradores mecânicos. 

Comer Animais 

145 weigh stations 
estações de 

pesagem 

Eating 

Animals   
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Termo Extraído 
Equivalente em 

Português 
Livro Definição Fonte (*) 

146 welfare bem-estar 
Eating 

Animals 

1 Situação agradável do corpo ou do 

espírito; conforto, 

tranqüilidade. 2 Haveres suficientes para 

a comodidade da vida. 

Dicionário Michaelis 

147 wild hen galinha selvagem 
Eating 

Animals   

148 wild rooster galo selvagem 
Eating 

Animals   

 

Outros Termos Importantes: 

 
Termo Extraído 

Equivalente 

em Português 
Livro Definição Fonte (*) 

1 abolitionist abolicionista 

Animals Rights: The 

Abolitionist 

Approach 

Na maioria das vezes fazem parte 

de comunidades da internet que 

dão suporte social e discutem 

questões práticas e teóricas. 

Encyclopedia of animal rights and 

animal welfare 
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Termo Extraído 
Equivalente 

em Português 
Livro Definição Fonte (*) 

2 
abolitionist 

approach 

abordagem 

abolicionista 

Animals Rights: The 

Abolitionist 

Approach 

Os princípios centrais da 

abordagem abolicionista são: o 

uso dos animais deveria ser 

abolido e não meramente regulado 

porque o uso dos animais não 

pode ser moralmente justificado; e 

que o veganismo é a base moral 

dos princípios e deveria ser o foco 

primário pelos direitos dos 

animais. 

Encyclopedia of animal rights and 

animal welfare 
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Termo Extraído 
Equivalente 

em Português 
Livro Definição Fonte (*) 

3 new welfarism 
neobem-

estarismo 

Animals Rights: The 

Abolitionist 

Approach 

Uma abordagem que Gary 

Francione caracteriza como a 

limitação do bem-estar tradicional 

dos animais mas, um que é 

relutante de aderir aos direitos dos 

animais da abordagem 

abolicionista, resultando em 

promoção consequente de uma 

nova ou melhorada teoria da 

reforma do bem-estar. 

Encyclopedia of animal rights and 

animal welfare 

4 new welfarist 
neobem-

estarista 

Animals Rights: The 

Abolitionist 

Approach 

Protege os interesses dos animais 

somente na medida em que não 

existe um benefício econômico 

para os humanos 

Encyclopedia of animal rights and 

animal welfare 
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Termo Extraído 
Equivalente 

em Português 
Livro Definição Fonte (*) 

5 welfarist bem-estarista 

Animals Rights: The 

Abolitionist 

Approach 

Bem-estaristas argumentam que 

os animais merecem ser incluídos 

na comunidade moral e receber 

pelo menos alguma proteção 

legal, eles não se opõem aos 

contínuos usos dos animais pelos 

humanos. 

Encyclopedia of animal rights and 

animal welfare 

(*) Referências Bibliográficas no capítulo 7. 
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6. CONCLUSÃO 

A construção de um glossário bilíngue de termos utilizados em publicações sobre a 

causa animal é de grande importância para os profissionais de tradução por que passa a ser 

mais uma ferramenta de pesquisa. Mas, antes de chegar a essa conclusão, foi analisada a 

necessidade da construção dele e sua viabilidade. Depois de perceber que não há outro 

glossário bilíngue com o mesmo objetivo, deu-se início a extração dos termos específicos. 

Foram apontadas as diferenças entre bem-estaristas, abolicionistas e suas filosofias, 

assim como a especificação dos tipos de vegetarianismo e suas características. Em seguida, 

foi descrito alguns usos dos animais pelo homem, como alimentação e cosmético. 

Optou-se por criar o glossário utilizando as teorias apresentadas por Pavel e Nolet no 

Manual de terminologia canadense (2002) e o Curso básico de Terminologia de Lidia Barros 

(2004). Essas duas obras foram fundamentais para este trabalho porque tratam dos conceitos 

básicos da Terminologia. Foi falado sobre a metodologia utilizada na criação do glossário, e o 

porquê de não ter sido escolhida a ordem sistemática para ordenar os termos, mas sim a ordem 

alfabética proposta por Almeida em A Teoria Comunicativa da Terminologia e a sua Prática 

(2006, p.96). Outro ponto importante que foi destacado é a forma como foi elaborada o campo 

Definição do glossário. Também baseado no trabalho de Almeida, o campo Definição pôde 

ser feito sucintamente de maneira clara e expondo o significado dos conceitos especializados 

do glossário. Em seguida, foi descrito o processo utilizado para desenvolver, através do 

método de estudo de caso, a pesquisa. Utilizando os livros de Robert Yin, chegou-se a 

conclusão de que a técnica de estudo de caso seria o melhor método.  

As entrevistas concedidas para este trabalho serviram para perceber que a maior parte 

dos tradutores de livros desse assunto são ligados, de alguma maneira, à causa animal. De 

todos os convidados, somente um tradutor não tinha nenhuma relação com o vegetarianismo 

ou veganismo. Essa informação mostrou que não houve interferência na qualidade da 

tradução dos livros pesquisados. Mas, algumas repostas foram relevantes para a extração de 

termos para o glossário, como os de fundo filosófico.  

O capítulo cinco apresentou o glossário montado e pronto para ser usado. Esse 

trabalho terminológico foi criado com cinco campos: o primeiro contém o termo extraído em 

inglês, o segundo campo contém a equivalência em português e o terceiro campo conta com o 

nome do livro ao qual foi extraído o termo. Depois, existe um quarto campo com a definição e 

o último campo mostra a fonte da definição. Tudo isso foi explicado no capítulo três desta 
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pesquisa. O glossário consta de 153 termos sendo que desse número, foram introduzidos 

cinco termos extras extraídos do blog de Gary Francione, renomado professor da Rutgers 

University School of Law-Newark, Estados Unidos. 

Viu-se a necessidade de incluir esses cinco termos extras por se tratarem de unidades 

não encontradas nos livros mencionados e de serem de suma importância para a terminologia 

voltada para a causa animal. São palavras de cunho filosófico criadas recentemente e muito 

utilizadas por abolicionistas como Francione. Podemos citar como exemplo, as palavras bem-

estarista e senciência. 

Como ferramentas tecnológicas de apoio, foram utilizados sites de busca e de 

tradução automática. Com relação às publicações eletrônicas de línguas e linguística, foram 

visitadas revistas como Alfa – Revista de Linguística e bibliotecas virtuais para garantir a 

confiabilidade dos trabalhos pesquisados. Para as publicações sobre a causa animal, foram 

pesquisados blogs de ativistas renomados como Francione. Também foram pesquisadas 

matérias publicadas em revistas como New York Time Magazine e a Sociedade Brasileira de 

Zootecnia. Os arquivos técnicos foram pesquisados em sites como Embrapa, Ministério de 

Agricultura brasileiro e americano e ainda foi utilizado SCIELO para trabalhos acadêmicos. 

Não poderia deixar de citar os sites das principais organizações de defesa dos animais e do 

veganismo: PETA, Instituto Abolicionista Animal, Vista-se e a ANDA. 

Para responder a pergunta, se é possível criar um glossário sobre a causa animal, é 

necessário mostrar os números adquiridos de termos extraídos para o glossário. Foi deixado 

para a sociedade tradutória um trabalho terminológico de 153 termos técnicos e filosóficos 

que refletem a riqueza dessa área. Dentre esses números, 126 foram retirados do livro Comer 

Animais, dezessete foram extraídos do livro O Bem-Estar dos Animais, cinco termos foram 

retirados do livro Libertação Animal e cinco termos extras foram extraídos de outras 

publicações. 

 Os números citados demonstram que sim, é possível criar um glossário voltado para a 

causa animal. Concluindo que essa pesquisa atingiu seu objetivo final e que foi inspirada, 

principalmente nos animais, deseja-se que esse trabalho não pare por aqui e que seja sempre 

atualizado por todos àqueles que se propõe em traduzir ou escrever sobre o sofrimento 

causado pelos animais humanos aos animais não-humanos. 
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